界別確認申請表

社會服務界

PEDIDO DE RECONHECIMENTO

Sector dos serviços sociais
本申請表應交往社會工作委員會

首次申請
1ª vez

修改章程通知
Alteração dos estatutos

續期申請
Renovação

轉 換 界 別 ································································· （ 原 屬
Mudança de sector ············ (originalmente pretence ao sector

O pedido deve entreguer ao Conselho de
Acção Social
界）
)

法人的識別資料
Identificação da Pessoa Colectiva

中文名稱：
Designação em chinês
葡文名稱：
Designação em português
法人會址：
Sede
法人網址：
Website
電郵通訊地址：
Endereço de e-mail
法人會址內的聯絡電話：
N.° de tel. de contacto
首次刊登法人章程的政府公報：
BO em que se publicaram os estatutos pela 1ª vez
在身份證明局登記的法人編號：
N.º de registo na DSI

期數：
Número

日期：
Data
年
anos

取得法律人格的時間：已滿
Adquirido a personalidade jurídica há: Mais de

辦理確認申請的法人代表的身份資料
Identificação do representante da pessoa colectiva encarregue pelo pedido de reconhecimento

中文姓名：
Nome em chinês

永久性居民身份證號碼：
N.° do BIRP

葡文姓名：
Nome em português
通訊地址：
Endereço para comunicação
電郵通訊地址：
Endereço de e-mail
澳門本地手機號碼：
Telemóvel em Macau

其他澳門本地聯絡電話：
Telefone em Macau

代表人在社團／組織內的職位：
Cargo do representante na associação / organismo

申請日期：
Data do pedido
(ano)

年

(mês)

月

(dia)

日

申請人簽名：
Assinatura do Requerente

* 必須按居民身份證上的簽名式樣簽署 *
Assinar de acordo com o BIRP

以下由社會工作委員會填寫
Reservado ao Conselho de Acção Social

收到的文件 D o c u m e n t o s r e c e b i d o s :

收件記錄 E n t r a d a
收 件 日 期：

身份證明局簽發的證明法人已作登記的證明書

Certificado comprovativo do registo da pessoa colectiva emitido pela DSI

Data da entrada:

收 件 編 號：

身份證明局簽發的載有法人機關據位人名單的證明書

Certificado da lista nominativa dos titulares dos órgãos sociais emitidos pela DSI

N.° da entrada:

法人代表的永久性居民身份證的副本

收 件 人：

Cópia do BIRP do representante da pessoa colectiva

Encarregado:

公佈法人成立及歷次修改章程的澳門特別行政區公報副本

Cópia da publicação no B.O. da constituição da pessoa colectiva, dos seus estatutos e
das respectivas alterações

負 責 人：
Responsável:

法人章程規定具權限的機關議決該法人作界別確認及為此而指定的代表的會議紀錄副本

Cópia da acta da reunião do órgão estatutariamente competente, da qual conste a deliberação sobre o reconhecimento dessa pessoa colectiva
como pertencente a determinado sector e a indicação do representante para esse efeito
對確認界別申請屬必要的其他資料

Outros elementos que sejam considerados necessários ao pedido
do reconhecimento como pertencente a determinado sector
適用法例： 第 12/2000 號法律及第 9/2008 號法律
legislações : Lei n.º 12/2000 e Lei n.º 9/2008
社工局格式／IAS–MOD: 185

行政長官就界別確認申請作出的決定
Decisão de S. Ex.ª o Chefe do Executivo sobre o pedido

同意確認
Autorizo

不同意確認
Não autorizo

行政長官
O Chefe do Executivo

行政長官
O Chefe do Executivo

/

/

/

/

社會工作委員會的意見
Parecer do Conselho de Acção Social

基於下列原因建議行政長官同意確認
Propõe-se a autorização do presente
pedido tendo em consideração o seguinte:

基於下列原因建議行政長官不同意確認
Propõe-se a não autorização do presente
pedido tendo em consideração o seguinte:

